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Ata da reunião ordinária conjunta nº 005/2014 das Plenárias dos cursos de Bacharelado em 

Filosofia e Licenciatura em Filosofia  

 
Às catorze horas e vinte minutos do dia dez de setembro de dois mil e catorze, no Câmpus São 1 
Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC (UFABC), na sala 101, 1ºandar do bloco 2 
Alfa1 foi realizada a 5ª Reunião Ordinária Conjunta das Plenárias dos cursos de Bacharelado em 3 
Filosofia e de Licenciatura em Filosofia. A reunião foi presidida pelos coordenadores dos cursos, os 4 
professores Flamarión Caldeira Ramos e Luiz Fernando Barrére Martin, tendo comparecido os 5 
seguintes membros das plenárias: Anastasia Guidi Itokazu, Anderson Araújo, Alex de Campos 6 
Moura, Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, Fernando Costa Mattos, Lorenzo Baravalle, Luciana 7 
Zaterka, Maria Cecilia Leonel Gomes dos Reis, Marilia Mello Pisani, Marinê de Souza Pereira, 8 
Miriam Mesquita Sampaio de Madureira, Patrícia Del Nero Velasco, Paula Priscila Braga, Paulo 9 
Tadeu da Silva, Renato Rodrigues Kinouchi, Roque da Costa Caiero e William José Steinle e os 10 
representantes discentes: Paluana Curvelo Luquiari. Estiveram presentes também a discente Kailla O. 11 
Santos e a professora visitante Elizabete Cristina Costa Renders. Justificaram a ausência: Bruno 12 
Nadai, Daniel Pansarelli, Graciela de Souza Oliver, Gustavo Levya Martinez, Luis Alberto Peluso, 13 
Marcia Helena Alvim, Maria Izabel Santos Garcia, Monique Hulshof, Ruth Ferreira Santos-Galduróz 14 
e os representantes discentes Gabriel Valim Alcoba Ruiz e Lucas Dourado de Lima. Iniciada a 15 
reunião, passou-se ao relato dos informes. Informes: 1. Luciana Zaterka comunicou que tem 16 

desempenhado a função de coordenação da disciplina ‘Bases Epistemológicas’ há dois anos e 17 

sugeriu o rodízio dessa coordenação a partir do próximo ano. 2. Paulo Tadeu da Silva, 18 

comunicou que tem desempenhado a função de coordenação da disciplina ‘Temas e Problemas 19 

da Filosofia’ há quatro anos e manifestou o interesse em deixar a função para que seja efetuado 20 

um rodízio desta a partir do próximo ano. 3. Flamarión informou a necessidade de estabelecer os 21 

horários das disciplinas entre manhã, tarde e noite, e distribuição das cargas horárias nos 22 

processos de alocação e de discussão desse tema junto aos discentes. 4. Flamarión: apresentou a 23 

professora visitante Elisabete Cristina Costa Renders que atuará na área de ‘Tópicos em Educação’, 24 
ministrando as disciplinas ‘Políticas Educacionais’, ‘Bases Epistemológicas’, entre outras que serão 25 
definidas no ‘Planejamento 2015’. 5. Fernando Costa Mattos, informes sobre Pós-graduação, em que 26 
foi submetida a CAPES novamente a proposta de mestrado [no ano anterior não houve aprovação, e 27 
havia expectativa quanto à nova coordenação de área da Filosofia na CAPES, uma vez que o 28 
mandato da coordenação atual chegou ao término. Foi indicado o prof. Flávio Senra da PUCMG que 29 
é da área de Teologia, e este foi um dos avaliadores do MEC que estiveram na UFABC fazendo a 30 
avaliação do reconhecimento da Licenciatura em Filosofia]; 6. Professor Fernando informou 31 

também sobre o evento entre os dias 01 a 03 de outubro, Colóquio de filosofia alemã na UFABC, 32 

com nomes importantes especialistas em filosofia alemã em que sete docentes da UFABC estão 33 

na comissão organizadora. Momento em que foi solicitado o apoio dos demais docentes na 34 

divulgação e participação; 7. Discente Paluana, sugeriu para posterior discussão sobre o 35 

regulamento do TCC em filosofia prevê a apresentação do TCC em um evento ou publicação do 36 

trabalho em uma revista. A sugestão seria no sentido de um melhor aproveitamento para 37 

apresentações em apenas um evento no final do ano, considerando inclusive a possibilidade de 38 

um evento de iniciação científica, apresentação de palestras, além dos trabalhos de conclusão de 39 

curso, para evitar que ocorram pelo menos três eventos com baixo número de participantes e 40 

para que isso torne-se possível, foi sugerida a abertura da possibilidade da criação de bancas de 41 

avaliação dos TCCs durante o ano, o que permitiria que os alunos não tenham que aguardar um 42 

evento no final do ano; 8. Anastasia: espaço no bloco Beta liberado e conta com o auxílio dos 43 
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demais docentes com sugestões para mobiliá-lo; 9. Luis Fernando Barrére Martin: em nove de 44 

setembro de dois mil e catorze foi publicado o edital para o processo eleitoral para coordenação 45 

do Bacharelado em Filosofia. Informou sobre a Resolução ConsEPE 177 que prevê que a 46 

conversão de atividades didáticas em atividades administrativas têm dispensa de carga didática 47 

de 50% para coordenador de curso e 30% para vice-coordenador de curso. Se apenas uma chapa 48 

for inscrita não haverá eleição. Esse assunto poderá ser discutido como pauta na próxima reunião 49 

de Plenária dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Filosofia. 10. O docente Alex Campos 50 

Moura passou no concurso da USP e está aguardando ser chamado, ele será alocado nas 51 

disciplinas normalmente durante o ano todo. Ordem do dia: 1.Aprovação da Ata (4ª Reunião 52 

ordinária conjunta das Plenárias dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia de 53 

02/07/2014: A professora Marilia Mello Pisani solicitou a inclusão de seu nome entre as 54 

ausências justificadas. Os docentes em comum acordo solicitaram alteração da redação da ata 55 

nas linhas: L19 de “Internacionais” para “Educacionais”, L51 de: “alteração dos créditos, de 56 

três para quatro” para “manutenção de quatro créditos para disciplina” e L51 a L52: a 57 

supressão do texto “,bem como a alteração da nomenclatura para Teoria da Argumentação”. 58 

Foi decidido pela discussão sobre o texto da ata no período entre essa reunião e a próxima 59 

reunião plenária a ser definida. 2. Planejamento para 2015: 1) Luis Fernando Barrére, além da 60 

distribuição disciplinas, para efeito de encaminhamento à PROGRAD, existe a necessidade de 61 

definição das disciplinas de caráter obrigatório e das disciplinas de Opção Limitada. 2) 62 

Disciplinas Obrigatórias dos cursos da Filosofia: Aprovada a reformulação das disciplinas do 63 

BC&H, mantidas para o próximo ano, a Filosofia assume todas as turmas de básico, 50% de 64 

‘Teoria da Justiça’, 75% de ‘Conhecimento e Ética’, 100% de ‘Temas e Problemas, 0% de CTS, 65 

95% de ‘Nascimento’. Existe a previsão de três concursos para docentes com quatro vagas para 66 

até o fim desse ano.    3). Paluana: comentou sobre a pesquisa realizada entre os discentes sobre 67 

as disciplinas de maior interesse como obrigatórias, que foram elencadas: 1º.“Introdução à 68 

Filosofia da Mente”, 2º.“Filosofia Latino-Americana”, “Existencialismo” e “História da Filosofia 69 

Tardia/Antiguidade Tardia”, 3º.“Filosofia Brasileira”, 4º.“Pensamento Nietzcheano” e 70 

“Antropologia Filosófica”, 5º.“Ceticismo”, “Temas da Filosofia Contemporânea”, “História da 71 

Linguagem”, “Perspectivas Críticas da Filosofia Contemporânea”, 6º “Filosofia da Educação-72 

perspectivas contemporâneas”, “História da Sociedade Contemporânea”, 7º “Pensamento 73 

Marxista” 8º“Temas da Filosofia Medieval” “Filosofia no Ensino Fundamental”, “Pensamento 74 

Kantiano” 9º “Filosofia da Natureza”, “História da Filosofia Medieval” entre outras. O professor 75 

Anderson questionou a metodologia utilizada para elaboração da pesquisa, que foi esclarecida 76 

pela discente Paluana. (1h26’04”)   . A manutenção das três disciplinas foi aprovada pela maioria 77 

(“Bases Epistemológicas da Ciência Moderna” recebeu dois votos contra e uma abstenção); a 78 

disciplina “Pensamento Crítico”: Foi decidido pelos presentes que deve ser solicitada a alteração 79 

dos créditos, de três para quatro, bem como a alteração da nomenclatura para “Teoria da 80 

Argumentação”; Com relação a disciplina “Ética e Justiça”, foi decidido que deverá permanecer 81 

na matriz do BC&H, entretanto, como será dividida com os docentes do CECS, o Prof. Luís 82 

Fernando deve solicitar na plenária do BC&H que a disciplina “Introdução às humanidades e 83 

ciências sociais” também seja dividida com a Filosofia. Foi sugerido pela prof. Katya que a 84 

disciplina “nascimento e desenvolvimento da ciência moderna” deve ser oferecida como 85 

disciplina optativa da matriz do BC&H. Houve concordância dos presentes. Às dezessete horas e 86 

dez minutos, a reunião foi encerrada, do que, para constar, eu, Mauricio Costa, lavrei a presente 87 

ata de reunião. 88 
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